
Міністерство освіти та науки України 

Млинівський державний технолого-економічний коледж 
 
 

оголошує прийом студентів 

на 2020 - 2021 навчальний рік з освітою  

на базі 9-ти та 11-ти класів за спеціальностями: 

211 Ветеринарна медицина 
кваліфікація: фельдшер ветеринарної медицини. Форма навчання – 
денна.  
Термін навчання: 4 р. на базі 9-ти кл. 3 р. на базі 11-ти кл. 

207 Водні біоресурси та 
аквакультура 

кваліфікація: технік-рибовод. Форма навчання – денна 
Термін навчання: 3 р. на базі 9-ти кл. 2 р. на базі 11-ти кл. 

204 Технологія виробництва та 
переробки продукції 

тваринництва 

кваліфікація: фахівець технолог. Форма навчання – денна.  
Термін навчання: 3,5 р. на базі 9-ти кл. 2,5 р. на базі 11-ти кл. 

071 Облік і оподаткування 
кваліфікація: бухгалтер. Форма навчання – денна.  
Термін навчання: 3 р. на базі 9-ти кл. 2 р. на базі 11-ти кл. 

073 Менеджмент 
кваліфікація: організатор виробництва. Форма навчання – денна.  
Термін навчання: 3,5 р. на базі 9-ти кл. 2,5 р. на базі 11-ти кл. 

076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

кваліфікація: товарознавець. Форма навчання – денна.  
Термін навчання: 3 р. на базі 9-ти кл. 2 р. на базі 11-ти кл. 

123 Комп’ютерна інженерія кваліфікація: технік-програміст. Форма навчання – денна.  
Термін навчання: 4 р. на базі 9-ти кл. 3 р. на базі 11-ти кл. 

З освітою на базі 9-ти  класів прийом документів з 30 червня по 13 липня 2020 р. 
вступники складають два іспити:  
 на спеціальності «Ветеринарна медицина», «Водні біоресурси та аквакультура», 

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 1-й– укр. мова 
(диктант), 2-й біологія (тести); 

 на спеціальності «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність», «Комп’ютерна інженерія» –1-й укр. мова (диктант),                      
2-й математика (тести). 
З освітою на базі 11-ти класів прийом документів з 

 

1)  13 серпня по 22 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів 
(без ЗНО). 
2) 13 серпня по 1 вересня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО. 
 Вступникам зараховують (на вибір вступника): 
1) або результати двох вступних іспитів в коледжі у формі тестів (за програмою ЗНО). 
2) або результати двох ЗНО з мінімальним балом. 

 на спеціальності «Ветеринарна медицина», «Водні біоресурси та аквакультура», 
«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», – 1-й укр. мова та 
література, 2-й  біологія або історія, або математика; 

 на спеціальності «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність», «Комп’ютерна інженерія» – 1-й укр. мова та 

література, 2-й  математика або історія, або географія. . 

З ОКР кваліфікованого робітника  

перша сесія прийому документів - з 01 по 30 липня, 

 друга сесія прийому документів -  з 16 серпня по 01 вересня. 

Вступники складають  

1-й іспит з української мови (або зараховуються результати ЗНО з укр. мови)  і 2-й 

фаховий іспит у формі тестування. 

Інші деталі – на сайті коледжу: www.college.mlyniv.rv.ua
Адреса: 35100 Рівненська область; смт. Млинів; вул. І. Франка, 1;  

e-mail: mdtek@ukr.net; тел./факс. (03659) 6-55-66. 
Їхати поїздом та автобусом до станції: Рівне, Луцьк, Дубно. Автобусом до станції смт. 

Млинів. 
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